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 چکیده
بزا االیزی    شزمار و بزی  برانگیز  فواید تحسین اوجودرسمی ب آمار جناییِشناسی معاصر، در جرم

اسزانِ  شنباشد؛ تاجایی که باعث شزده اسزت بر زی ار جزرم    مواجه می «رقم سیاه» جدی به نام
گفتزه،  منظور رفع االش پیشمنتقد، اعتبار انین آماری را ریر سؤال ببرند. به همین دلیل و به

گیری رقم سزیاه  تحلیلی در آغار به بررسی فرایند شکل -این مقاله بر آن است با روشی توصیفی
ه در ایزن  در آمار جنایی رسمی پردا ته، سپس راهکارهایی را برای  روج ار آن ارائه دهد. البتز 

آوری آمزار جنزایی رسزمی در امریکزا     های جمزع  صوص تالش شده است با پردا تن به شیوه
ترین کیور در این حوره، انتقادهای  اص و عام وارد بر آن میخص شود تا به عنوان پییرفتهبه

نظزر  شناسزان ایرانزی نیز  همزوار گزردد. در مجمزو  بزه       این وسیله، مسیر مطالعات تجربیِ جرم
آوری آمزار  تزر در جمزع  بایستی اف ون بر ارائۀ راهکارهزای علمزی  برای کاهش رقم سیاه  سدرمی

هزای  پیمزایش »آوری آمزار جنزایی هماننزد    رسزمی جمزع  هزای غیزر  جنایی رسمی، به تاکتیز  
سیسزتم  » بینزی در کنزار پزیش  نی  متوسل شد. در همین رمینه، در کیور امریکا « محورجامعه

« گ ارش همسان جرم» تر ارای علمیشیوهعنوان ( بهNIBRS) «حورمملی گ ارش کردن حادثه
(UCR) دیززدگی جززرمپیمززایش ملززی بزز ه»یی مثززل هززا، ار تاکتیزز »(NCVS ) پیمززایش »و

مرک  آمزار  »انداری سایت شود. در ایران نی  هراند راه( نی  استفاده میSRS)« دهی ودگ ارش
تلقزی  « دسترسی الکترونیکی بزه آمزار جنزایی   »ر گامی مثبت د« و فناوری اطالعاتِ قوۀ قضائیه

رسد این مرک  به کاهش رقم سیاهِ آمزار جنزایی رسزمی کمز  شزایانی      نظر نمیشود، اما بهمی
 .بنماید

 
 واژگان کلیدی

 رقم سیاه.، محورهای ب هکارمحور، پیمایشدیدههای ب هآمار جنایی رسمی، پیمایش
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 مقدمه
مطالعزۀ علمزی ماهیزت، دامنزه و     »ای بزه صزورت   رشتهمیانمی عنوان علشناسی بهجرمامروره 

. بنزابر  1  (Siegel, 2011, p.4)شزود تعریز  مزی  « عوامل وقو  رفتار مجرمانه با هدف کنترل آن
، مطالعۀ تجربزی  «مطالعۀ علمی»گفته مراد ار شناسانِ پوریتیویست، در تعری  پیشعقیدۀ جرم

شناسی جز   ملموسزات و محسوسزات باشزد،     و ِ علم جرمتنها باید موض. به بیان دیگر، نه2است
بلکه روش پژوهش آن نی  باید به صورت تجربی و مبتنی بر مطالعزات میزدانی صزورت پزذیرد؛     

های نظریه»هایی را که دارای روش تجربی نیستند، ج   شناسان نظریهتاجایی که بر ی ار جرم
(. 101، ص1981)ر.ک. وایت و هینز ،   9کنندمحسوب می (Armchair Theories)« نیینانهمبل

هزای تجربزی روشزن    ترین مؤلفۀ انجام پزژوهش عنوان مهمدر انین فضایی نقش آمار جنایی به
نباشزد،  « جامعزۀ آمزاری غنزی   »ای که اگر نظام عدالت کیفزری کیزوری دارای   گونهشود؛ بهمی

واقزع آمزار جنزایی در کنزار     بهزره  واهزد بزود. در   های علمی قوی نی  بزی طبیعتاً ار ارائۀ نظریه
تواند در بیان تحزوتت ب هکزاری در رمزان، ترییزرات جررافیزایی      های منسجم میپردارینظریه
، 1981ها راهگیا باشد )برای مطالعۀ بییتر، ر.ک. گسن، ها، سا تارهای ب هکاری و مانند آنآن
 (.15-38ص
شنا تی است، آمار مطالعات جرم گامانِشناسیِ امریکا یکی ار پیشارآنجایی که امروره جرم 

های شا ص، موضو  این مقالزه قزرار گرفتزه اسزت.     عنوان یکی ار نمونهجنایی رسمی امریکا به
البته برای انجام ی  مطالعۀ تطبیقی تالش شده است با توجه به موضو  مورد بحث، به قزوانین  

 شوند نی  اشاره گردد.میدر آمار جنایی رسمی « رقم سیاه»ای که باعث کاهش ج اییِ دا لی

                                                           
 ۀمطالع»یعنی  ،شناسیند ار جرمشناسی است، درحالی که تعری  ساترل، تعریفی مضیق ار جرمباتالبته تعری   .1

شناسی ، تعریفی موسع ار جرم«گذاری، نقض قانون و اگونگی واکنش در برابر نقض قانونقانون ۀعلمی شیو
بدون توجه به دو شناسی تعری  مضیقِ جرمرسد نظر میبه .(Sutherland & Cressey, 1978, p.3) باشدمی

 است.« ارایی نقض قانون»یعنی  ،وم تعری  ساترلنددر مقام بررسی قسمت د قسمت دیگر، صرفاً
ار  بر این باور بود که روح آدمی در جریان پییرفتِ  ود که درنت دارییه در افکار آگوست کُ عمدتاًرویکرد  این. 2

داند که وی مرحله محتوم معرفتِ بیری را مرحله تحققی می .ربانی، فلسفی و تحققی گذشته است ۀسه مرحل
پذیرش  ش بی(. 99-51، ص1981؛ کُسن، 10-11، ص1981نیا، کی .است... )ر.ک« اصل تجربه»مبتنی بر 

است که بررسی آن ار موضو  این مقاله  روبرومبنایی  های اسالمی با اشکاتتِانین فرایندی ار منظر آموره
 .باشد ارج می

حقوق ج ا های علمی کردنِ سیاست»قابل م ۀتوان نقطرا می« گرایانههای کیفری عوامسیاست»رسد نظر میبه. 9
با استناد به اینکه مردم توان فهم کیفری گرایی که سیاستمداران حامی عوامدانست، ارا« شناسیجرمو 

دیدگاه و  باکنند که های علمی حمایت میای ار یافتهمناسب را دارند، تنها ار دستهراهکارهای  ۀمسائل و ارائ
 .(195-11، ص1932ر.ک. مقدسی و فرجیها،  ،بییتر ۀد )برای مطالعاشبنگرش عموم مردم همسو 
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با توجه به اهمیت آن، به های دستیابی به آمار جنایی راه مریکا،اشناسی در جرمطور کلی به
( Secondary Sources)« منزابع دومزین  » ( وPrimary Sources)« منزابع نخسزتین  » ۀدو دسزت 
باشد که ی میترهای ج ئیشا ه ۀ،  ود دربرگیرندگفتهپیش ۀدو دست که البته دشومی تقسیم
 به ا تصار آمده است: 1در شکل 

 

 منابع نخستین

 آمار جنایی رسمی
 ز گ ارش همسان جرم

 محورز سیستم ملی گ ارش کردن حادثه

 هاپیمایش
 محوردیدههای ب هز پیمایش

 محورهای ب هکارز پیمایش

 منابع دومین
 

 (Cohort Researches)های گروهی پژوهش

 های کیفریمطالعۀ پرونده

 (Observational Researches)ای های میاهدهپژوهش

 شناسی امریکا. منابع آمار جنایی در جرم1شکل 
(Siegel, 2012, p.30-41) 

 
های شکل بات ایزن اسزت کزه آمزار جنزایی بزا آمزار جنزایی رسزمی          ترین نکتهیکی ار مهم

(Official Criminal Statistics)  ،آمار جنایی رسمی یکزی ار مصزادیق آمزار    تفاوت دارد. درواقع
جنایی است، نه اینکه این دو اصطالح کامالً منطبق برهم باشند. به بیان دیگر، آن دسته ار آمزار  

آوری، تزدوین و  طور ویژه ار جانب نیزروی انتظزامی جمزع   جنایی که ار سوی مراجع رسمی و به
ترین منبع آمار جنایی نی  شزمرده  هاست که البته گسترد« آمار جنایی رسمی»گردد، تنظیم می

آمار جنزایی در امریکزا،   ترین منبع شناسان امریکایی معتقدند غنیبه همین دلیل، جرمشود. می
م 1390باشد؛ منبعی کزه ار سزال   می  (The Uniform Crime Report)«گ ارش همسان جرم»

تزوان بزرای   می فوایدی که مزی رغم تمادر امریکا فعالیت  ود را آغار کرده است. باوجوداین و به
در »و آنچزه   «رقم سیاه»آمار جنایی رسمی متصور بود، این منبعِ آماری با اشکالی جدی به نام 

شود، روبرو است که تا حدی به اعتبار آن  دشزه وارد کزرده اسزت؛    نامیده می« رقم سیاهحکم 
های مکملی به نام تاکتی  شناسان را برانگیخته است که برای رفع این اِشکال، بهامری که جرم

و  (Victim-Centered Surveys)محزور  دیزده هزای بز ه  محور، یعنی پیمایشهای جامعهپیمایش
 ، روی آورند. (Offender-Centered Surveys)محور های ب هکارپیمایش

هایی که این مقاله به دنبال پاسخگویی بزه آن اسزت، بزه    با توجه به مطالب یادشده، پرسش
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گیری رقم سیاه در آمار جنایی رسمی اگونزه اسزت    ح است: نخست اینکه فرایند شکلاین شر
بینی شده در نهادهای عدالت کیفری برای مقابله با این ازالش ایسزت    دوم، راهکارهای پیش

 صوص قوانین ج ایی آن، اه تدابیری برای کاهش رقزم سزیاه   سوم، در نظام ج ایی ایران و به
 بینی شده است  یشدر آمار جنایی رسمی پ

 

 یاهرقم س تعریف
بایستی بین انوا  ب هکاری تمیی  قائل شد. ب هکزاری ار یز     رقم سیاهبرای روشن شدن مفهوم 

قابزل  « ب هکاری قزانونی )قضزایی(  »و « ب هکاری ظاهری»، «ب هکاری واقعی»منظر به سه قسم 
 تقسیم است: 

 مکزانی  محزدودۀ  و میزخص  رمانی ۀبار ی  در ارتکابی جرائم می ان به واقعی. ب هکاری 
 رمزانی  بزارۀ ) ش1931 سزال  در کزه  جرائمزی  میز ان  نمونه، برای شود؛می گفته معین
 جزرائم  آن  زواه  اسزت،  پیوسته وقو به( معین مکانی محدودۀ) تهران شهر در( میخص
 در ارتکابی جرائم واقعی رقم واقعی، ب هکاری ار مراد بنابراین،. شده یا نیده باشد کی 
 یزا  انزد شزده  شناسایی جرائم این که مسئله این گرفتن نظردر بدون است، جامعه حسط
 وجزود  واقعزی  ب هکزاری  دقیزق  آمزار  به دستیابی امکان وجههیچبه آنکه مهم نکتۀ.  یر
. در ماننزد مزی  مخفی همییه برای و شوندنمی کی  اساساً جرائم ار بسیاری ریرا ندارد،
دارد: میزاهدات مزا صزرفاً    یمز  یانب یی،پدر علم آمار جنا ،(Quetelet)کِتله  راستا ینهم
 جزرائم  کامزل  مجمزو ِ  آنکزه  بدون است، شدهشناسایی ئمار جرا ینیآمار مع برگیرندۀدر

  .(See: Walklate, 2005, p.30) گردد لحاظ یافتهارتکاب
 شزوند؛ مزی  شناسزایی  ار جانزب پلزیس   کزه  شودمی گفته جرائمی به ظاهری. ب هکاری 

  زواه  منتهزی بیزود،   قطعزی  حکزم  صزدور  بزه  دادگزاه  در هزا آن مرتکبزانِ  پروندۀ  واه
 «ظزاهری » واژۀ ار اسزتفاده  علزت . گزردد  بایگزانی  جزا همزان  در دادگزاه  به ارسال بدون
 آن مرتکزب  واقعزاً  شزده، شناسایی شخصِ نیست میخص که به این دلیل است اینجا در
 شزود؛ مزی  روشزن  دادرسزی  فراینزد  پایزان  در موضزو   این بلکه  یر، یا است شده جرم

 حکزم  صزدور  بزه  برعکس یا و قطعی محکومیت حکم صدور به است ممکن که فرایندی
 .بینجامد برائت

  پرونزدۀ  شزده،  شناسزایی  که شودمی گفته جرائمی می ان به .(قضایی) قانونی ب هکاری 
 بزه . جامزد انمزی  قطعی حکم صدور به شود و سرانجاممی ارسال دادگاه به هاآن مرتکبانِ
 صدور به داده، تیخیص مجرم را متهم دادرسی، فرایند تکمیل ار پس دادگاه دیگر، بیان
 قزانونی  ب هکاری آمارِ آمار، این به که کنداقدام می وی به نسبت قطعی محکومیت حکم
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 .  شودمی گفته( قضایی)
 

 
 گانههای سه. قلمرو ب هکاری2شکل 

 
ه قلمرو ب هکاری واقعی ار ب هکاری ظاهری و قلمزرو  ک 1شودمیخص می 2با توجه به شکل 

دسزت آمزده ایزن    تر است. پس نتیجزۀ بزه  ب هکاری ظاهری ار ب هکاری قانونی )قضایی( گسترده
دهد برای همییزه پنهزان مانزده، بخیزی ار آن     است که بخیی ار جرائمی که در جامعه رخ می

شزود و  دور حکم قطعزی منتهزی مزی   شده نی  بخیی به صشود. ار جرائم شناساییشناسایی می
، آن دسزته ار جرائمزی اسزت کزه اصزالً شناسزایی       رقزم سزیاه  قسمتی  یر. بنابراین، مقصود ار 

ماند. به بیان دیگر، با توجه به شزکل  شوند و برای همییه می ان واقعی آن مجهول باقی مینمی
اری ظزاهری )میز ان   فاصلۀ میان ب هکاری واقعی )می ان جرائم واقعی یز  جامعزه( و ب هکز   ، 2

 .2گویندمی رقم سیاهشدۀ ی  جامعه( را جرائم شناسایی
ها را کیز   شوند و پلیس آننکتۀ بسیار مهم دیگر اینکه گاهی بر ی ار جرائم شناسایی می

که در ادامۀ مقاله توضیح  -(Hierarchy Rule) «مراتبقانون سلسله»کند، اما به دتیلی مثل می
شوند. این دسزته ار جزرائم   وی پلیس در آمار جنایی رسمی منعکس نمیار س –داده  واهد شد

محسزوب   رقزم سزیاه  انزد، در معنزای واقعزی کلمزه جز        هراند ار آن نظر که شناسزایی شزده  
اند، در آمار جنایی رسمی شوند، اما اون درنهایت همانند جرائمی که اساساً شناسایی نیدهنمی

آینزد. بنزابراین بایزد ایزن دو مفهزوم را      حساب مزی به« هرقم سیادر حکم »گردند، منعکس نمی
 ها درنظر گرفت.تسامح یکی دانست و حکمی میابه را در  صوص آنبه

 

                                                           
. البته باید پذیرفت ممکن است در بر ی حاتت شکل بات اندان صحیح نباشد، اراکه گاه به دلیل تبرئه شدن 1

شود، ب هکاری نباشد و به همین دلیل،  ارج ار قلمرو متهم، اساساً آنچه که ب هکاری ظاهری نامیده می
 اری قانونی  واهد بود.ب هک

( نی  وجود دارد که مراد Gray Figureشناسی در کنار رقم سیاه، اصطالحی دیگر به نام رقم  اکستری )در جرم .2
 اند.ن آن شناسایی نیدهاکه کی  شده، اما مجرمهستند می ئجراار آن 
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   رسمی جنایی آمار آوریجمع فرایند
 گونزه کزه  ترین منبع آمزاری نظزام عزدالت کیفزری، همزان     عنوان گستردهآمار جنایی رسمی به

ها رسمی باشند. به بیان دیگزر،  کنندۀ آنکه مراجع منعکس شودبیان گردید، به آماری گفته می
عنزوان دو مرجزع   اند ار آماری که ار سزوی پلزیس و قزوۀ قضزائیه )بزه     آمار جنایی رسمی عبارت
شود. بنابراین در قالبِ قواعد ریاضی، فرمزول ابتزدایی آمزار جنزایی رسزمی      رسمی( منعکس می

 اند ار:عبارت
 ری )ب هکاری ظاهری( + آمار قانونی )ب هکاری قانونی(آمار جنایی رسمی = آمار ظاه

گیزرد؛  ( در دل ب هکاری ظاهری قزرار مزی  2اما ارآنجا که ب هکاری قانونی )با توجه به شکل 
شزوند  شزده )ب هکزاری ظزاهری( بزه صزدور حکزم منتهزی مزی        یعنی بر ی ار جرائم شناسزایی 

تزوان بیزان   یگانی شزدن پرونزده(، مزی   انجامند )با)ب هکاری قانونی( و بر ی به صدور حکم نمی
داشت که آمار جنایی رسمی درحقیقت مترادف با ب هکاری ظاهری است؛ یعنزی آمزاری کزه ار    

 :For Further Study See)شود شده منعکس میسوی پلیس در  صوص می ان جرائم شناسایی

Carrabine, et al; 2009, p.33-35). 
می فرایندی نسزبتاً پیچیزده دارد کزه ممکزن اسزت      آوری آمار جنایی رسطور کلی، جمعبه

تزوان بزه   کیوری نسبت به کیور دیگر متفاوت باشد، اما برای روشن شزدن بهتزر موضزو ، مزی    
 The Federal)آوری این آمار در کیور امریکا اشزاره کزرد. ادارۀ تحقیقزات فزدرال     فرایند جمع

Bureau of Investigation)  ه ار ایستگاه پلیس که بییتر منزاطق   15آمار یادشده را ار بیش ار
آمار دریزافتی را تنظزیم کزرده،     FBIکند. دهد، دریافت میکیور امریکا را تحت پوشش قرار می
سارد. ایزن آمزار بزه دو    منتیر می  UCRدر قالبشده را درنهایت آمارِ شدیدترین جرائم ِگ ارش

انزد ار: قتزل عمزد، قتزل     که عبارت (Part I Crimes)« جرائم درجۀ اول»شود: می دسته تقسیم
تهاجم میدد، ورود به من ل دیگری  غیرعمدِ بدون تسامح، تجاور به عن ، سرقت مقرون به آرار،

جزرائم  »، و 1به قصد ارتکاب جرم، سرقت ساده، سرقت وسایل نقلیزه موتزوری و حریزق عمزدی    
. در تمزامی  2تخریزب  ، همانند جرائم جنسی، قاااق مواد مخدر و(Part II Crimes)« درجۀ دوم
شده ار سوی پلیس، اطالعاتی در  صوص سن، ، اف ون بر ثبت جرائم گ ارش UCRاین موارد در

گردد.  الصزه آنکزه در کیزور امریکزا، جزرائم      شده نی  ثبت میجنس و نژادِ مظنونانِ بارداشت
انجام بزه  ارسال شده، سر FBIدرجۀ اول و درجۀ دوم پس ار شناسایی ار سوی پلیس، ماهانه به 

شزود. نکتزۀ   عنوان آمار جنایی رسمی منتیر میو به UCRدر قالب  FBIصورت ساتنه ار جانب 

                                                           
1. Murder, Nonnegligent Manslaughter, Forcible Rape, Robbery, Aggravated Assault, Burglary, Larceny, 

Motor Vehicle Theft and Arson. 
2. Sex Crimes, Drug Trafficking and Vandalism. 
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مهم دیگر، شیوۀ محاسبۀ آمار جنایی رسمی در کیور امریکا اسزت کزه بزه شزکل ریزر صزورت       
 گیرد:می

 
 

امریکزا  گرفته در دسامبر( می ان قتلِ صورت 91م )ار اول ژانویه تا 2008برای مثال در سال 
مورد بوده است. حال برای فهم اینکه در برابر کل جمعیزت امریکزا اقزدر جزرم قتزل       252/11

 توان بیان داشت:صورت گرفته است، برابر فرمول بات می
 

 
 

هز ار   100م، بزه ارای هزر   2008شود که در سال گفته میخص میبا توجه به معادلۀ پیش
 (Siegel, 2011, p.28-30).داده است جرم قتل رخ  1شهروند امریکایی، تقریباً 

شده ار سزوی پلزیس اسزت. البتزه     ، می ان جرائم شناسایی«آمار جنایی رسمی»پس مراد ار 
آوری آمار جنایی رسمی کیوری با کیور دیگر گونه که بیان شد، ممکن است فرایند جمعهمان

ری ایزن آمزار، نیزروی    آوها این است که مرجعِ جمزع متفاوت باشد، اما نقطۀ میترک تمامی آن
 باشد.  انتظامی )پلیس( می

 

 سنجیِ آمار جنایی رسمیاعتبار
( در امریکزا،  UCR« )گ ارش همسزان جزرم  »طور  اص آمار جنایی رسمی و به در مقام ارریابی

باشد. اما قبل ار پزردا تن بزه    «رقم سیاه»ترین انتقادی که به آن وارد است، بحث نظر جدیبه
تر هم بیان شد، اشاره کرد؛ اِشکالی که هرانزد در  کال جدی دیگری که پیشآن، بایستی به اش

 .نزدارد  تفزاوتی  رقم سیاهگیرد، اما در حکم رقم سیاه بوده، نتیجۀ آن با قرار نمی رقم سیاهقالب 
 شود:بنابراین، انتقادهای وارد بر آمار جنایی رسمی در دو قسمت مطرح می

 انگلسزتان ا تصزاص دارد و   و امریکا مثل کیور اندین به صرفاً انتقاد این  اص. انتقاد 
 .  باشد نداشته وجود کیورها دیگر رسمی جنایی آمار در بسااه

 صرفاً و  وردمی ایمبه کیورها تمامی رسمی جنایی آمارهای در انتقاد این عام. انتقاد 
 .محدود نیست انگلستان و امریکا مثل کیورهایی به
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 انتقاد خاص .1
 :  کنندرا به دو دسته تقسیم می UCR وارد بر انتقاد  اصِ شناسانجرم

 در «اول درجۀ» جرائم گ ینش شیوۀ در اول انتقاد UCR  . 
 مراتبسلسله» قانون نام به قانونی وجود  صوص در دوم انتقاد.» 

گردد. با نگاهی گذرا می براول(  درجۀ)جرائم  UCR یِاصل ۀگانهیت انتقاد نخست به جرائم
 Blue Collar)« آبیجرائم یقه»شود بییتر این جرائم ج   رم درجۀ اول میخص میبه هیت ج

Crimes)  جرائم  یابانی»یا »(Street Crimes) باشزد؛  هزا  یزونت مزی   است که رکن اصلی آن
شزود. اینکزه تمزامی    جرائمی که اغلب ار سوی قیر فقیر جامعه و در مناطق فقیرنیین واقع می

باشد، به معنای نادیده گزرفتن جزرائم ارتکزابی مرفهزان     آبی میرائم یقهجرائم درجۀ اول ج   ج
است؛ جرائمی کزه بزدون تردیزد آثزار      (White Collar Crimes)سفیدی جامعه یعنی جرائم یقه
 :For Further Study See).آبززی اسززت مراتززب بززیش ار جززرائم یقززهمنفزی و مخززرب آن بززه 

Brinkerhoff, et al., 2011, p.139-141) شناسزان معتقزد اسزت    . در همین راستا، یکی ار جزرم
انزدین   UCRاند. توجهی به اندین جرم مورد انتقاد قرار گرفتههای رسمی به دلیل بیگ ارش

، جزرائم  (Computer Crimes)ای گیرد؛ جرائمزی همچزون جزرائم رایانزه    جرم اصلی را دربر نمی
دی. بر ی ار این رفتارها، بزا اینکزه نزاقض    سفیو جرائم یقه (Organized Crimes)یافته سارمان

شوند، تاجایی کزه  ها، ار سوی نهادهای اداری رسیدگی میجای دادگاهحقوق کیفری هستند، به
دهزد، در جزرائم   این جرائم که بییتر ار جانب اشخاص طبقۀ متوسط و فرادست جامعه رخ مزی 

ایی رسزمی، نتیجزۀ حاصزله    شوند. بنابراین بزا بررسزی صزرفِ آمزار جنز     درجۀ اول منعکس نمی
اقتصزادی ارتبزاطی معنزادار وجزود دارد؛      -اشتباه این است که میان جرم و وضعیت اجتماعیبه

اقتصزادی رنزدگی    -تزرین طبقزات اجتمزاعی   یعنی بییتر جرائم ار سوی اشخاصی که در پزایین 
 .(Reid, 2003, p.29-30)گیرد کنند، صورت میمی

 سزفیدی کننزدۀ جزرائم یقزه   اول کزه اغلزب مزنعکس   درواقع، شیوۀ گز ینش جزرائم درجزۀ    
 د، بزار سفیدی ار سوی پلیس هزم شناسزایی شزو   ای است که حتی اگر جرائم یقهگونهنیست، به

 ارسزال شزود قزرار نزدارد، عمزالً در      FBIبه این دلیل که در لیست جرائمِ درجۀ اولی که باید به 
 در حکزم » ی اسزت کزه بزه آن    همزان ایز   شود و ایزن دقیقزاً  آمار جنایی رسمی منعکس نمی

 ، بزه معنزای واقعزی کلمزه    شود؛ اون پلزیس آن را شناسزایی کزرده اسزت    گفته می« رقم سیاه
 رقم سیاه نیست، اما اون درنهایت همانند رقم سیاه در قالب جرائم درجزۀ اول در آمزار جنزایی   

 شززود، آثززاری میززابه رقززم سززیاه دارد و گززویی اصززالً کیزز  نیززده   رسززمی مززنعکس نمززی 
 است.

معروف است. بنابر قانون یادشزده، در   «مراتبقانون سلسله»، به UCRاما انتقاد دوم وارد به 
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، تنهزا   (Multiple-Offense Incident)پیونزدد وقزو  مزی  حزوادثی کزه در آن انزدین جزرم بزه     
گزردد، درحزالی کزه جزرائم دیگزر گز ارش       منعکس می UCRشده در آمار شدیدترین جرم واقع

برای نمونه، اگر سارق مسلحی بزه من لزی حملزه     (See: Adler, et al.; 2008, p.32).شوند نمی
کرده، مرتکبِ سرقت مقرون به آرار، تهاجم به همسایگان در حزین فزرار، سزرقت ماشزین بزرای      

رسانی به اموال هنگام تعقیب پلیس شود، تنها سرقت مقزرون بزه آرار گز ارش    گریختن و آسیب
آیزد. بنزابراین، قزانون    حساب مییافته، شدیدترین جرم بهارتکاب شود، اراکه در میان جرائممی

ای که منتهی به وقو  اند جزرم شزده اسزت، بزه دلیزل نادیزده       شود در واقعهیادشده باعث می
منعکس نگردد؛ اشکالی  UCRتوجهی ار جرائم در آمار تر، عمالً بخش قابلگرفتن جرائم کوا 

باشزند، مطزرح   مزی « رقزم سزیاه  در حکزم  »عنوان جرائمی که ، بلکه بهرقم سیاهعنوان که نه به
   .شوندمی

البته اف ون بر امریکا، انین قانونی در بر زی ار کیزورهای دیگزر همچزون انگلسزتان نیز        
ی کلی این است امروره قاعده»دارد: در این رمینه بیان می (Maguire) ورد. مگوایر ایم میبه

در ردیز   [تزر اسزت   واقع شوند، تنها آن جرمی که جزدی  که اگر جرایم متعددی در ی  حادثه
 (.219، ص1983محاسبه  واهد شد )مگوایر و همکاران،  ]آمار

مطرح گردید، روشزن شزد کزه اوتً شزیوۀ گز ینش      « انتقاد  اص»در قالب  آنچهبا توجه به 
قزانون  »آوری اطالعات مخصوص به وقایع مجرمانه بر اسزا   و ثانیاً روش جمع جرائم درجۀ اول

شزده در آمزار جنزایی    نادیده گرفتن بخیی ار جزرائم کیز    درنهایت به معنای ،«مراتبسلسله
 یاد کرد.  « رقم سیاهدر حکم »توان ار آن با عنوان رسمی است که می

 

 انتقاد عام  .2
ی شود؛ اراکه این انتقاد در آمار جنایگونه که بیان شد، به انتقاد فرارو انتقاد عام گفته میهمان

های عدالت کیفری در سراسر جهان وجود داشته، صرفاً متوجۀ آمزار جنزایی   رسمیِ تمامی نظام
 رسمی کیورهایی همچون امریکا و انگلستان نیست.

میخص شد که آمزار جنزایی رسزمی متزرادف بزا ب هکزاری       « تعری  رقم سیاه»در قسمتِ 
ترین پرسش قابزل  ال مهمشود. حظاهری است، یعنی می ان جرائمی که ار سوی پلیس ثبت می

پردارد  به بیان دیگر، پلیس ار طرح این است که پلیس ار اه مسیرهایی به شناسایی جرائم می
کند  ایزن پرسزش ار آن   شده استفاده میبرای شناسایی جرائم واقع (هایییوه)ش اه مسیرهایی

هزا کزه   اً  روجی آننظر مهم است که اگر مسیرهای شناسایی جرائم، قابل اعتماد باشند، طبیعت
آمار جنایی رسمی است نی  قابل اعتماد  واهد بود و برعکس، اگر مسیرهای یادشزده،  زود بزا    

 ها نی  اندان موثق و معتبر نخواهد بود.اِشکال روبرو باشند، طبیعتاً  روجی آن
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آمار جنزایی  »طور کلی اهار مسیر برای شناسایی جرائم وجود دارد که درنهایت در قالب به
اند ار: کی  جرم، شکایت، اقزرار، و اعزالم جزرم.    شود. این اهار مسیر عبارتمتبلور می« رسمی

دیده، مرتکزب، و دیگزران )سزایر    مراجع شناساییِ هری  ار موارد اهارگانه به ترتیب، پلیس، ب ه
باشند. به بیان دیگر، بر ی ار جرائم ار سوی پلیس کی  شده، بعضزی ار  شهروندان جامعه( می

واسطۀ اقزرار مرتکزب فزاش شزده و درنهایزت،      شوند، بر ی بهدیده گ ارش مییق شکایت ب هطر
 شوند.  تعدادی ار جرائم نی  ار جانب شهروندان جامعه اعالم می

 

 
 آوری آمار جنایی رسمی. مسیرهای جمع9شکل 

 
سزیر  ( باید اعتبار هزر اهزار م  UCRسنجی آمار جنایی رسمی )برای نمونه حال برای اعتبار

رقزم  »گفته بررسی شود. اگر اهار مسیرِ کی  جرم، شکایت، اقرار و اعالم جرم به میزکل  پیش
مبزتال  واهزد بزود؛     رقم سیاهداار شده باشند، طبیعتاً آمار جنایی رسمی نی  به میکل « سیاه

ار مسزیرهای اهارگانزۀ یادشزده     آنچزه اراکه اطالعات آمار جنایی رسمی ایز ی نیسزت جز     
رقزم  ید. بنابراین هر اهار مسیر به صورت جداگانه و تنها ار منظزر وجزود یزا نبزود     آدست میبه
 شوند:ها بررسی میدر آن سیاه
 

 اقرار مرتکب .1. 2
توان به وقو  یز  جزرم   واسطۀ آن میاعالم و اقرارِ مرتکب شاید معتبرترین مسیری باشد که به

تبعاتِ منفی اقرار  ود، بار به انزین   شود با درنظر گرفتنپی برد، اراکه کمتر کسی حاضر می
ار سوی فقهزا نیز  بزه همزین     « اقرار العقال  علی انفسهم جای »عملی دست ب ند. پذیرش قاعدۀ 
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و گزاهی بزه دلیزل وجزود     «  زوف ار  داونزد متعزال   ». البته علت اقرار گاه به علت 1دلیل است
و ازه در کیزورهای    مُقر است. به همین سزبب ازه در کیزورهای مزذهبی    « وجدان ا القیِ»

غیرمذهبی ممکن است اقرار صورت گیرد. با تمامی این اوصاف، در  صوص جایگاه اقرار در آمار 
 جنایی رسمی باید به نکات ریر توجه کرد:

 شزدن  رنز  کزم  و دینزی  باورهای تضعی  مثل متعددی دتیل به امروره رسدمی نظربه 
 .هستند کردن راراق به حاضر کمتر جامعه شهروندان ا القی، وجدان

 کزافی  تعقیزب  بزه  شزرو   بزرای  مرتکزب  اقزرار  و اعالم صرف گذشت، قابل جرائم دربارۀ 
 1 تبصزرۀ   صزوص  ایزن  در. کنزد  شکایت به اقدام نی  شاکی که است ترم بلکه نیست،
باشزند  جرائم قابل گذشت، جرائمی می» :داردمی بیان ش1932 مصوب ا.م.ق 100 مادۀ
و رسیدگی و اجرای مجارات، منوط به شزکایت شزاکی و عزدم    تعقیب  ۀو ادام شرو که 

 منزع  وجود دلیل به پلیس مأموران ابتدا ار مواردی، انین در بسااه «.تگذشت وی اس
 بزه  کزه  امزری  نماینزد؛   زودداری  مُقزر  جرمِ ثبت ار یادشده، جرم پیگیریِ برای قانونی
 .تاس رسمی جنایی آمار در «سیاه رقم» می ان رفتن بات معنای

 جنزایی  آمزار  اطالعاتِ درعمل بار جرم، ی  ارتکاب به اقرار باوجود موارد بر ی در شاید 
 کیزتن  بزه  د تزری  و مادر  انوادگی، درگیری ی  در مثال برای. نباشد صحیح رسمی
 ار جلزوگیری  بزرای   زانواده  پسزر  حالزت  ایزن  در و کننزد مزی  مبزادرت   ود معتاد پدرِ

 انزین  در. نمایزد اقزرار مزی   عمزد  قتزل  به واقعیت فبر ال  ود  واهر و مادر شناسایی
 نزدارد،  وجزود  سیاه رقم آن، شناسایی دلیل به ارتکابی جرم  صوص در اینکه با مواردی
 جنزایی  آمزار  در صزحیحی  اطالعزات  یادشده، جرم( مرتکبان یا) مرتکب  صوص در اما

 مصزوب  ا.م.ق 151 مادۀ در که است دلیل همین به درست. شد نخواهد منعکس رسمی
: اسزت  انزین آمزده   مزاده  ادامزۀ  در امزا  باشد،می اقرار اعتبار بر اصل هراند ش،1932
 باشزد  اقزرار  مفزاد  بر الف امارات و قرائن کنندهرسیدگی قاضی بررسی با اینکه مگر....»
 مخال  امارات و قرائن و دهدمی انجام را ترم بررسی و تحقیق دادگاه، صورت دراین که
 .«کندمی ذکر رأی در را اقرار

                                                           
ش، انانچه علم قاضی بیّن باقی بماند، سایر ادله در 1932گفتنی است در قانون مجارات اسالمی مصوب  .1

در »ش آمده است: 1932ق.م.ا مصوب  212مادۀ  باشند. در این باره درصورت تعارض با آن، فاقد حجیت می
قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر  ۀصورتی که علم قاضی با ادل

کند. انانچه برای قاضی علم دیگر، رأی صادر می ۀنیست و قاضی با ذکر مستندات علم  ود و جهات رد ادل
)برای مطالعه در  صوص اعتبار علم «. شودنی معتبر است و بر اسا  آنها رأی صادر میقانو ۀحاصل نیود، ادل

 (.5-52، ص1958قاضی، ر.ک. هاشمی شاهرودی، 
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ش بزه  1932گفتنی است وجود بر ی تزدابیر ارفزاقی در قزانون مجزارات اسزالمی مصزوب       
هزا اشزاره   کنزد کزه در ریزر بزه بر زی ار آن     کاهشِ رقم سیاه موجود در اقرار کم  شایانی مزی 

 شود:  می
  اعزالم » را تخفیز   دتیزل  ار یکی ش1932 مصوب ا.م.ق 98 مادۀ ت بند در گذارقانون 

. اسزت  داشزته  بیزان  «رسزیدگی  و تحقیق حین در وی مؤثر اقرار یا تعقیب ار بلق متهم
 قاضی محضر در شود، داده تخفی  وی مجارات در آنکه امید به مجرمی بسااه بنابراین
 .نماید بارگو را حادثه گیوده، ج ئیات اقرار به لب

  ار غیزر  دیحز  جزرائم  اگزر : است آورده ش1932 مصوب ا.م.ق 111 مادۀ در گذارقانون 
 دادگزاه  جرم، اثبات ار پس حتی مرتکب توبۀ صورت در باشد، شده ثابت اقرار با...» قذف
. «نمایزد  در واسزت  رهبزری  مقزام  ار قضزائیه  قزوۀ  رئزیس  توسط را مجرم عفو تواندمی

 حزد  مسزتوجب  جزرائم  مرتکبان برای  وبی میوق تواندمی شدن عفو به امید بنابراین،
 .نمایند اقرار  ویش کردۀ به تا باشد

  عوامزل » پزذیرش  بزا  ش1951 مصزوب  ا.م.ق 191 و 121 ماننزد  مزوادی  در گذارقانون 
 «اقزرار » همچزون  هزایی شزیوه  بزه  که مجرمانی برای «مجارات قانونی مخففۀ یا معافیت
 بزرای  را رمینزه  عمزالً  شزوند،  معاونزان  و شزرکا  شناسایی و جرم کی  در تسهیل باعث
 مزورد  دو بزه  نسزبت  مورد این گفت توانمی حتی. است سا ته فراهم سیاه رقم کاهش
 معزاف  به مل م قاضی ا یر، مورد در که واضح دلیلِ به این باشد،می راهگیاتر گفتهپیش
 نخسزت،  مزورد  دو  صوص در آنکه حال است، مجرم مجارات در دادنِ تخفی  یا کردن
 .دارد وجود وی مجارات در تخفی  یا معافیت احتمالِ

 

 دیدهشکایت از سوی بزه طرح .2. 2

وسیلۀ آن جرائم ارتکابی در سطح ، دومین مسیری است که به1دیدگانطرح شکایت ار سوی ب ه
کنندۀ آمزار جنزایی رسزمی،    ترین منابع تأمینشوند؛ تاجایی که یکی ار مهمجامعه شناسایی می

دیزدگان و  یت بز ه آید. همچون سایر موارد، رابطۀ میان شزکا حساب میبه« دیدگانشکایت ب ه»
دیدگان ای معکو  است؛ به این معنا که هراه می ان طرح شکایت ار سوی ب ه، رابطهرقم سیاه

در آمار جنایی رسمی کمتر است و هراه می ان طرح شزکایت ار جانزب    رقم سیاهبییتر باشد، 

                                                           
، روانی، درد و رنج عاطفی، ریان مالی یا رویداد ی  جرم به آسیب بدنیشخصی است که به دنبال »دیده ب ه .1

(.  الی ار لط  نیست 11، ص1981. )رایجیان اصلی، «باشد اار شدهد ود  نادییبن قوقآسیب اساسی به ح
المللی نی  توجه شود. در این  صوص دیده در اسناد و محاکم بینکه در کنار این تعری ، به مفهوم ب ه

 .559-532، ص1931لعل علی اده،  توان منبع پیش رو را مطالعه نمود:می
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ی است کزه  در آمار جنایی رسمی بییتر  واهد بود. این درحال رقم سیاهدیدگان کمتر باشد، ب ه
کننزدۀ ایزن موضزو     دیدگان وجود دارد که اثبزات دتیل در ور توجهی برای شکایت نکردن ب ه
. در میکل رقم سیاه در ایزن مسزیر هزم وجزود دارد    است که همانند مسیر اول )اقرار مرتکب(، 

 اند ار:دیدگان، عبارتترین دتیل گ ارش نیدن جرائم ار سوی ب ههمین راستا مرسوم
 1983 همکزاران،  و مزارش ) انزد شزده   اصزی  جزرم  دیزدۀ ب ه اینکه ار قربانیان ناآگاهی، 

 .(92ص
 نیست بر وردار کردن گ ارش برای کافی اهمیت ار موضو  اینکه به اعتقاد. 
 آمیز    صوص در جرائم  یونتبه -این احسا  که رفتار مجرمانه(Violent Crimes)- 

 موضوعی  صوصی و شخصی است.
  شزده انجزام    واهد اقدامی را دربارۀ رفتار گز ارش تواند یا نمیپلیس نمیاعتقاد به اینکه

 دهد.
 دهی آسیب ببیند.تر  ار اینکه اعتبار شخصی یا تجاری شخص به دلیل گ ارش 
 هزای  زانوادگی   ویژه در بر ی  یزونت تر  ار انتقام، به(Brown, et al; 2010, p.70-

71). 
  های کثی دست»وجود »(Dirty Hands) دیزدگان ازون   به این معنا که بر زی ار بز ه  ؛

دیزده شزدن نیز     های مجرمانزه درگیزر هسزتند، حتزی هنگزام بز ه       ودشان در فعالیت
  (Siegel, 2011, p.30). واهند با پلیس روبرو شوندنمی

 م تعقیب، تحقیقات مقدماتی و دادرسی.وپیچپرهی  ار روند طوتنی و پر  

 های رورانه.و فعالیت تر  ار بارماندن ار رندگی عادی 

، بر زی ار  (Victimization)دیزدگی  به سبب وجزود دتیزل یادشزده در عزدم گز ارش بز ه      
دیزدگان بزه پلزیس    شناسان بر این باورند تنها کمتر ار نیمی ار جرائم ارتکابی ار سزوی بز ه  جرم

ری ار شود که بسزیا . ار آنچه گذشت روشن می(See: Treadwell, 2006, P.69)شود گ ارش می
دیزدگی  دهنزد کزه بز ه   دیدگان به دتیل مختل  ار طرح شکایت  ودداری کرده، ترجیح میب ه

کنزد.  در مسزیر دوم را نیز  تقویزت مزی     «رقزم سزیاه  » ود را مخفی نگاه دارند؛ امری که وجود 
طبیعی است  آوری آمار جنایی رسمی نی  اندان موثق و معتبر نیست.بنابراین، مسیر دوم ِجمع

دیزدگان  کنندۀ گسترده ار بز ه بینی تدابیر حمایتهش رقم سیاه در این باره مستل م پیشکه کا
است تا با آگاهی ار حقوق قضایی  ود و با احسا  امنیت کامل به طرح شزکایت اقزدام نماینزد    

 (.10-52ص ،1981)ر.ک. رایجیان اصلی، 
در قزانون  « نهزاد ی مزردم هزا اعالم جرم ار سوی سزارمان »بینی نوآورانۀ رسد پیشنظر میبه

دیدگانی باشد کزه بزه هزر دلیلزی     ش به دلیل حمایت ار ب ه1932آیین دادرسی کیفری مصوب 
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 21اصزالحی   11گزذار در مزادۀ   های گوناگون هستند. در همین راستا، قزانون نیارمند پیتیبانی
مایت ار اطفزال  ح ۀآنها دربار ۀنهادی که اساسنامهای مردمسارمان»دارد: بیان می 1931 رداد 

و نوجوانان، رنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط ریست، منابع طبیعی، میزرا   
توانند نسبت به جرائم ارتکابی فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت ار حقوق شهروندی است، می

نسبت دلیل شرکت و  ۀهای فوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامدر رمینه
هزای نزوینِ   تزوان ایزن مزاده را بزا اندییزه     بنزابراین مزی  «. به آرا  مراجع قضائی اعتراض نمایند

نهاد در این امر های مردمدیده و میارکت دادن سارمانشناسی در راستای حمایت ار ب هدیدهب ه
 .(51، ص1939) القی، همسو دانست 

 

 اعالم جرم از جانب دیگران .3. 2
دیزده  اعالم جرم ار سوی مرتکب و در قسمت دوم، اعالم جزرم ار جانزب بز ه   در قسمت نخست، 

گیرد که نه مرتکزب جزرم شزده    مطرح شد. در این قسمت، اعالم جرم ار طرف کسی صورت می
ای ار ابهزام  دیده حق شکایت کیفری دارد. هراند صحت این ادعا در هالهعنوان ب هاست و نه به
بینزی  جرم ار سوی شهروندانِ جامعه تزا حزدودی بزر نزو ِ جهزان      رسد اعالمنظر میاست، اما به

ها مبتنی است. به بیان دیگر، اون تفکر حزاکم بزر کیزورهای غربزی تفکزر      آن حاکم بر جوامع
« جزنسِ »باشزد،  ها تفکزر دینزی مزی   لیبرالیستی است، در مقایسه با جوامعی که تفکر غالب آن

توان قاطعانزه بیزان کزرد ایزن     . اما آنچه می1است شده ار جانب شهروندان متفاوتجرائم گ ارش
رور بزه است که اه در کیور ایران و اه در کیورهای غربی، اعزالم جزرم ار سزوی دیگزران رور    

شزود و اساسزًا درکِ انزین آسزیبی ار جانزب اندییزمندان، علزتِ روی آوردن و        تر مزی رن کم
تا اینکه بتوانند با استفادۀ صحیح ار  باشدمی« سیاست جنایی میارکتی»ها بر گذاری آنسرمایه

                                                           
این جریان فکری ». در استفکری مقبول، جریان فکری لیبرال توضیح اینکه امروره در کیورهای غربی، جریان . 1

، 1983)حسینی، « آرادی عنصر مقوم انسانیت و همان ای ی است که انسان بودنِ انسان، رهین آن است
می که ئرسد بییتر جرانظر میبه« اصل آرادی»پذیرش  دلیلهای لیبرالیستی به بنابراین در نظام .(99-91ص

کیورهای غربی برای نمونه در  .شوندمیشهروندان گ ارش  اند، ار سوینفی ِگستردهدارای پیامدهای م
شهروندان انین جوامعی،  ریاد است؛ اراکه« تم علیه محیط ریسئجرا» حساسیت شهروندان نسبت به

می ئدانند، درحالی که اعالم جرامیمتعلق آن را به آحاد جامعه  ،ملی محسوب کرده ۀمحیط ریست را سرمای
تمایل به همین دلیل  ،حساب آوردهم جنسی را نوعی د الت در رندگی شخصی دیگران بهئمچون جراه

 –بافت فرهنگی دلیلرسد به نظر میاست که به شرایطیاین در  .ها ندارندگ ارش کردن آن اندانی به
کنند. ارش میم جنسی را گ ئم علیه محیط ریست، شهروندان جرائکیورهایی مثل ایران، بیش ار جرا یمذهب

نظری  ۀبه آمار جنایی معتبر، انین ادعایی بییتر جنب نداشتن دسترسی دلیلالبته تردیدی نیست که به 
 توان آن را پذیرفت.قاطعانه نمی ،داشته
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را در شزهروندان  « پذیری اجتمزاعی مسئولیت»ساری مناسب، حسِ های جمعی و فرهن رسانه
 جامعه تقویت کنند.  
میلی اعضای جامعه در گ ارش کردن جرائم دیگران را بتوان در ادبیات علمزی  شاید دلیل بی

« جوامزع ارگزانیکی  »و « جوامزع مکزانیکی  »متِ دورکیم یافت. آنجا که وی جوامع را به دو قسز 
دارد: در جامعۀ مکانیکی مزردم بزه شزکلی    ها بیان میهای آنتقسیم کرده، در مقام بیان ویژگی

اندییند و به ج  تقسیم کار بر اسا   طوط جنسزی اغلزب کزاری    کنند و میهمسان رفتار می
درحزالی کزه جوامزع ارگزانیکی بزر       محور هستند؛دهند و دارای اهداف گروهیکسان را انجام می

(. 101، ص1981باشزند )ویلیزام  و مز  شزین،     کارهای تخصصی و اهداف فزردی اسزتوار مزی   
در حزال  « ارگزانیکی »بزه حالزت   « مکانیکی»بنابراین روشن است در جوامع معاصر که ار حالت 

پدیزدۀ  و « فردگرایزی »فرهنز ِ   تر شده،رن کم« های جمعیاهداف و اررش»پییروی هستند، 
شزود. بنزابراین، طبیعزِت جوامزع ارگزانیکی بزه شزکلی اسزت کزه          بییزتر مزی  « هاتکثر اررش»

شهروندانش رغبت اندانی به اعالم جرائم دیگران نداشته، بییتر درگیرِ رنزدگی شخصزی  زود    
 هستند.  
گزذار ایرانزی در   رسد به همین دلیل )عدم تمایل دیگران به اعزالم جزرائم(، قزانون   نظر میبه
استفاده کرده است؛ به این معنا که ار ی  سو، در قزانون  « بیم و امید»نین ج ایی ار سیاست قوا

ش، اعالم جرم ار سوی مقامات رسمی )غیزر ار ضزابطان( را   1932آیین دادرسی کیفری مصوب 
هرگاه مقامزات  »بیان داشته است:  52که در مادۀ حساب آورده، انانعنوان تکلیفی قانونی بهبه

کزاری  زود مطلزع شزوند،      ۀرسمی ار وقو  یکی ار جرائم غیرقابزل گذشزت در حزور    و اشخاص
ار سوی دیگر، در بر ی مواد دیگزر همچزون   «. مکلفند موضو  را فوری به دادستان اطال  دهند

ها اتخزاذ  ای را نسبت به آنمدارانهتالش کرده است تا رویکردهای حمایت 211تبصرۀ ی  مادۀ 
در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یزا  »ده است: نماید، آنجا که ذکر کر

متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم  طزر بزرای   
آنان، بارپر  به در واست شاهد یزا مطلزع، تزدابیر ترم را ار قبیزل آمزورش بزرای حفاظزت ار        

 «.  کندآنان اتخاذ می سالمت جسمی و روحی یا ترییر مکان
ق.آ.د.ک ار سوی مقامزات   52شده در مادۀ البته شایان ذکر است، انجام نیدن تکلی  مطرح
شود، اما بعضی اشخاص و مقامزات رسزمی در   و اشخاص رسمی صرفاً تخل  اداری محسوب می

ته، صورت اعالم نکردن وقو  بر ی ار جرائم که در قانون ذکر شده است، مسئولیت کیفری داش
هریز  ار  »ش ار مصادیق بزارر آن اسزت:   1951ق.م.ا مصوب  101قابل مجارات هستند و مادۀ 
که ار وقو  جرم ارتیا   (138)ۀ سسات مذکور در مادؤم و هاسارمانرؤسا یا مدیران یا مسوولین 

( در سارمان 109) ( و133یا تصرف غیرقانونی یا کالهبرداری یا جرایم موضو  مواد ) یا ا تال 



 4931، بهار و تابستان 4شمارۀ  ،8مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     448

 

دار و مراتب را حسب مورد به مراجع صالحیت تحت اداره یا نظارت  ود مطلع شده مؤسساتیا 
حبس ار شش ماه تا دو سال به انفصال موقت ار شش مزاه   ننماید عالوه برقضایی یا اداری اعالم 

د قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فسزا  19البته مادۀ «. دمحکوم  واهد ش سال دوتا 
ر.ک.  زالقی،  )هایی توسعه داده اسزت  ش، مجارات مندرج در این ماده را ار جنبه1930مصوب 
قانون مجزارات   2مادۀ  2ش، تبصرۀ 1951ق.م.ا مصوب  101(. اف ون بر مادۀ 55-58ص، 1939

باشد که های قانونی دیگری میش نی  ار نمونه1913ا اللگران در نظام اقتصادی کیور مصوب 
 (.  21، ص1981کوشا، )جرم ار سوی مقامات رسمی را جرم دانسته است اعالم نیدن 

را نی  در صورت اعالم نکردن « افراد عادی»حتی بر ی ار کیورها ار این امر نی  فراتر رفته، 
قانون  191-2و  191-1کنند. این امر در مواد جرم دارای مسئولیت کیفری دانسته، مجارات می

بینی شده است قانون ج ای آلبانی پیش 900ون ج ای اردن و مادۀ قان 201ج ای فرانسه، مادۀ 
(. البته در  صوص انین جرائمی همواره این نگرانزی وجزود دارد کزه    15، ص1983)یکرنگی، 

قلمرو میان حقوق و ا الق  لط شده، بسیاری ار ال امزات ا القزی بزه ال امزات قزانونی تبزدیل       
امری که در تورم جمعیت کیفری ی  جامعه تأثیر بس ایی  واهد داشت. به همین دلیل شوند؛ 

اند؛ برای مثال، عدم اعالم جرم در قوانین ج ایی بییتر کیورها این جرائم به شروطی مقید شده
همچنین اعزالم نکزردن جزرم رمزانی جزرم       آید،حساب می، جرم به«جنایات»صرفاً در  صوص 

و یا بر زی ار  « امکان پییگیری یا محدود کردن آثار آن وجود داشته باشد»شود که شمرده می
ار مجزارات ایزن مزاده معزاف     « والدین،  واهر، برادر و همسزر » وییاوندان درجۀ ی  همچون 

باشند. البته طبیعی است که در این جرائم، بایستی اشخاصی که بر حسب وظیفۀ شزرلی یزا   می
 د، به مجارات شدیدتری نسبت به افراد عادی محکوم شوند.ای موظ  به اعالم جرم هستنحرفه

برانگی  است، اما با تمامی ایزن اوصزاف،   نوبۀ  ود تحسینبینی انین موادی بههراند پیش
داار است؛ تاجایی کزه بزرای   « رقم سیاه»همچنان این مسیر مثل مسیرهای پییین به میکل 

 ی راهگیاتری متوسل شد.هااین موارد، باید به تاکتی «ِ رقم سیاه»کاهش 
 

 کشف جرم از سوی پلیس   .4. 2
آیزد، امزا   حساب مینوعی اعالم جرم ار جانب دیگران بههراند کی  جرم ار سوی پلیس نی  به

تردیزد  شزود. بزی  توجه پلیس در کی  جرم، به صزورت مسزتقل مطزرح مزی    به دلیل نقش قابل
است. به بیزان دیگزر،   « م ار سوی پلیسکی  جر»ترین شیوۀ شناسایی جرائم ارتکابی، گسترده

طزور  زاص،    یز  بزه  هزای جزرم  طور عام و مکانرنی مستمر در اماکن عمومی بهپلیس با گیت
دهد. امزا بزا ایزن وصز ، امزروره      پردارد که در سطح جامعه رخ میهمواره به کی  جرائمی می

ای کزه بر زی ار   گونزه شناسان ریر سؤال رفته اسزت، بزه  عملکرد پلیس ار طرف بسیاری ار جرم
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عنزوان عزاملی بزرای    پردا تزه، ار آن بزه  « سیاسزت گ ینیزی پلزیس   »شناسان به انتقاد ار جرم
دارنزد، افز ون بزر ایزن     شناسانِ منتقد بیان می. جرم1کننداعتباری آمار جنایی رسمی یاد میبی

تزاده اسزت یزا    گیری در  صوص اینکه آیا جرمی اتفاق افنگرانی که در بسیاری ار مواقع تصمیم
(، 52ص ،1988 یر صرفاً برعهدۀ ی  افسر پلیس گذاشزته شزده اسزت )سزوتیل و همکزاران،      
شناسزانِ منتقزد   اشکاتت جدی دیگری نی  به کی  جرم ار سوی پلیس وارد است. درواقع جرم

کننزد کزه وجزه اشزتراک هزر سزه       ار سه نظر بر شیوۀ کی  جرم ار سوی پلیس ایراد وارد مزی 
هزای  شناسان معتقدنزد پلزیس بزه سزبب تبعزیض     توضیح اینکه، بر ی ار جرم است.« تبعیض»
شود؛ به ایزن معنزا کزه    باعث تحری  آمار جنایی رسمی می« طبقاتی»و « نژادی»، «جنسیتی»

پوستان نسبت به شناسان یادشده باتتر بودن نرخ جرم در میان مردان نسبت به رنان، سیاهجرم
گرفتزه در ایزن رمینزه    های صزورت روتمندان را ناشی ار تبعیضسفیدپوستان، و فقرا نسبت به ث

 شود:ها اشاره میدانند که به ا تصار به آنمی
کند اولین اصلی که هر نظریۀ مرتبط با جرم باید بزا  پیینهاد می (Braith waite)بریث ویت 

اینزد. بزرای   نمآن همسار باشد، آن است که مردان به شکلی نامتناسبی به ارتکاب جرم اقدام می
دادنزد. ایزن نسزبتی    شده را مردان تیکیل درصد ار ب هکاران شنا ته 81م 2000مثال در سال 

است که در اغلِب موارد در دهۀ گذشته به شکل نسزبی ثابزت بزاقی مانزده اسزت )والز  لیزت،        
(. اما این اصل نباید باعث گمراهی پژوهیگران شود؛ توضیح اینکه بر زی  191-192ص، 1981
گ ینیزیِ عمزل   »شناسان شکاف جنسیتی موجود در آمزار جنزایی رسزمی را بزه دلیزل      ار جرم
هزا بزر   داننزد. آن در میان نهادهای عدالت کیفری می« تبعیض جنسیتی»پلیس و وجود « کردن

این باورند که ب هکاری رنان نسبت به مردان اغلب پنهان و مخفی است، اراکه مسزئوتن نظزام   
شناسزی  علیه رنان اقدامی انجام دهند؛ دیدگاهی که امروره در جزرم  عدالت کیفری تمایل ندارند

دارد بسیاری شود و بیان میشنا ته می (Chivalry Hypothesis) «فرضیۀ جوانمردی»با عنوان 
اکثریت مردم نسبت بزه رنزان    مدارانه و  یر واهانۀهای رنان به دلیل نگرش حمایتار ب هکاری
ر، پلیس تمایل کمتری برای بارداشت رنان، قضات گرایش کمتری به ماند. به بیان دیگپنهان می

و شهروندان عالقۀ کمتری به گ ارش کزردن   (Siegel, 2012, p.53)محبو  کردن مجرمانِ رن 
 ها دارند.جرائم ارتکابی آن

شناسان معتقدنزد بایسزتی آمزار مزرتبط بزا      ای دیگر ار جرمدر  صوص تبعیض نژادی، عده
طزور رورانزه،   در اگونگی عملکزرِد پلزیس بررسزی کزرد؛ بزرای مثزال پلزیس بزه         ها رابارداشتی
عنوان مظنونان بر ی ار جرائم درنظر گرفته، بدون وجود دتیزل  تبار را بههای افریقاییامریکایی

                                                           
1. For Study about Police Psychology See David Thomas, Police Psychology, a new specialty and new 

challenges for men and women in blue, 2011. 
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 :See).کنزد  ها را به طرر نامناسبی متوق  و بارداشت میهای رورانۀ  ود، آنمعقوتنه در گیت

Chambliss, et al, 2012, p.64-65)    در انینززی فضززایی، طبیعززی اسززت کززه آمززار نهززایی
پوسزتان بزیش ار سفیدپوسزتان    دهندۀ این مسئله است کزه سزیاه  اشتباه بارتابشده، بهمنعکس

 شوند.مرتکب جرم می
کزه   رویکردی وجزود دارد؛ بزه ایزن صزورت     درنهایت در  صوص تبعیض طبقاتی نی  انین

نه الگوهزای   می و طبقۀ اجتماعی، تابع عملکرد مجریان قانون است،ارتباط میان آمار جنایی رس
فقیرنیزین داشزته، در    س ممکن است توجه بییتری به مناطقرفتار مجرمانه. توضیح اینکه پلی

به ثروتمندان نی  بییزتر   تر پلیس در این مناطق، می ان دستگیری فقرا نسبتپی حضور پررن 
کزه بزه صزورت رسزمی      ت عالقزۀ بییزتری داشزته باشزد    طور میابه، پلیس ممکن اسز باشد. به

کنزد؛ امزری کزه باعزث      تزر را تعقیزب و بارداشزت   اجتماعی پایین -شهروندان طبقات اقتصادی
شهروندان طبقات فرودست، بیش  رسمی و جمعیت رندان، نسبتِ حضور شود در آمار جناییمی

  .(See Siegel, 2011, p.48) ار واقعیت موجود در جامعه ترسیم گردد
های جنسیتی، نژادی و طبقاتی در شزیوۀ عملکزرد مزأمورین    بنابراین به فرض وجود ِتبعیض

رسزد؛ امزری کزه    اثبزات مزی  شده ار سزوی پلزیس بزه   در آمار منعکس رقم سیاهانتظامی، وجود 
کنندۀ این موضو  است که این مسیر نی  همچون سه مسیر پییین انزدان قابزل اعتمزاد    ثابت

   .باشدداار می« رقم سیاه»نبوده، به میکل 
گذار در قانون آیین دادرسی کیفری رسد یکی ار دتیلی که قانوننظر میدر همین راستا، به

کمی سختگیری کرده است، کاهش میز ان  « ضابطان دادگستری»ش در  صوص 1932مصوب 
 90در مادۀ گذار ار ی  سو، هایی ار سوی مأموران انتظامی باشد. برای نمونه قانونانین نگرش

احرار عنوان ضابط دادگستری، عالوه بر وثاقزت و  »ش بیان داشته است: 1932ق.آ.د.ک مصوب 
هزای آمورشزی ریزر نظزر     های ترم با گذراندن دورهمنوط به فراگیری مهارت ،مورد اعتماد بودن

ضزابطان دادگسزتری اسزت. تحقیقزات و اقزدامات       ۀمرجع قضائی مربوط و تحصیل کزارت ویزژ  
و ار « فته ار سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنو  و ار نظر قانونی بزدون اعتبزار اسزت   گرصورت

منظزور نظزارت بزر    دادستان بزه »ش آمده است: 1932ق.آ.د.ک مصوب  99سوی دیگر، در مادۀ 
حسن اجرای وظای  ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبزار مزورد باررسزی قزرار     

شزود، قیزد و   اتب را در دفتر مخصوصی که به ایزن منظزور تهیزه مزی    دهد و در هر مورد، مرمی
ها بار بزه دلیزل حصزول اطمینزان ار     با تمامی این سختگیری«. کنددستورهای ترم را صادر می

ش آمزده اسزت:   1932ق.آ.د.ک مصزوب   91های ضزابطان دادگسزتری، در مزادۀ    صحتِ گ ارش
وضزا  و احزوال و قزرائن مسزلم قضزیه      گ ارش ضابطان در صورتی معتبر اسزت کزه بزر الف ا   »

 ....«.نباشد
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  رسمی جنایی آمار مکمل هایتاکتیک
شناسان برای پاسخگویی به انتقادهای یادشده و کزاهش رقزم سزیاهِ    شناسی معاصر، جرمدر جرم

ها برای اصالح انتقادهای اند که بر ی ار آنهای نوینی روی آوردهآمار جنایی رسمی، به تاکتی 
ریز ی  و بر ی برای اصالح انتقادهای عام وارد بر آمار جنایی رسزمی طزرح   UCRبر  اص وارد 

 ها اشاره  واهد شد:اند که به ترتیب به آنشده
 

1 .NIBRSبر  وارد صِبر انتقاد خا ی، پاسخUCR 
سیسزتم ملزی   »نزام   راهبزردی نزوین بزا    UCRشناسان برای پاسخ به انتقاد  اصِ وارد بزر  جرم

را طراحزی   (The National Incident-Based Reporting System)« محزور گ ارش کردن حادثه
های شنا ته شده و بسیاری ار ایالت UCRعنوان نسخۀ پییرفتۀ که امروره به NIBRSاند. کرده

در اینجزا تنهزا بزه دو     دارای م یت بییتری اسزت کزه  UCR اند، نسبت به فتهامریکا آن را پذیر
 شود:  نمونۀ آن اشاره می
جرم دیگر را نی  با ج ئیات آن مزنعکس   98جرم درجۀ اول،  8اف ون بر  NIBRSاول اینکه 
 :See).دهزد  مراتب کاهش مزی را به UCRموجود در « رقم سیاه»که ار این طریق  1کرده است

Vito, et al, 2007, p.38)  ِاین ویژگی مثبتNIBRS نزامطلوب  »شزکال  اِ ، درحقیقت پاسخی بزه
در آن « جزرائم یقزه سزفیدی   »توجهی بزه  و بی UCRدر « جرائم درجۀ اولبودن شیوۀ گ ینش 

 تر بیان شده بود.  است که پیش
در « مراتبسلسله»، نبود قانون UCRنسبت به  NIBRSهای دوم اینکه، یکی دیگر ار برتری
اند تمامی جرائم ارتکابی در ی  مأمورین پلیس موظ  NIBRSآن است. توضیح اینکه بر اسا  

تر، اف ون بزر شزدیدترین جزرم ارتکزابی،     را گ ارش دهند. به بیان دقیقۀ متضمن اند جرم واقع
و آنچه « رقم سیاه»باید سایر جرائم را نی  در آمار  ود منعکس نمایند؛ امری که در کاهش آمار 

ذکزر نیزدن   »است، بسیار راهگیا  واهد بود و درواقع پاسخی به اِشزکال  « در حکم رقم سیاه»
تزوان درمجمزو    . پس میوارد بود UCRاست که به « تر در ی  واقعۀ مجرمانهاهمیتجرائم کم

و دو  UCRهایی مناسب بزه انتقزاد  زاص وارد بزر     در مقام ارائۀ پاسخ NIBRSنتیجه گرفت که 
 شدۀ آن است.اشکال مطرح

 

                                                           
ایی رب(، کودکFraud(، کالهبرداری )Embezzlementمی همچون ا تال  )ئتوان به جرامی ،برای نمونه. 1

(Kidnappingقمار ،)( باریGambling( ا اذی ،)Extortion) ( و جعلForgeryار گروه )A  می مثل ئو جرا
 اشاره کرد. Bم  انوادگی ار گروه ئ( و بر ی ار جرا(Drunkennessمستی 

http://en.wikipedia.org/wiki/Embezzlement
http://en.wikipedia.org/wiki/Fraud
http://en.wikipedia.org/wiki/Kidnapping
http://en.wikipedia.org/wiki/Gambling
http://en.wikipedia.org/wiki/Extortion
http://en.wikipedia.org/wiki/Forgery
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2. NCVS  وSRSعام وارد بر ، پاسخی بر انتقاد UCR 
ربین بردن انتقاد عام وارد بر آمارهزای جنزایی رسزمی کزه در     شناسان برای اار طرف دیگر، جرم

محزور  های جامعزه ( نمونۀ بارر آن است، به پیمایشUCR« )گ ارش همسان جرم»کیور امریکا 
محزور. در امریکزا   محزور هسزتند یزا ب هکزار    دیدهمحور، یا ب ههای جامعهاند. پیمایشروی آورده

 The National Crime)« دیدگی جرمپیمایش ملی ب ه»ر، محودیدهترین نمونۀ پیمایشِ ب همهم

Victimization Survey) پیمزززایش »محزززور، تزززرین نمونزززۀ پیمزززایش ب هکزززارو شزززا ص
تردید باوجود ا تالفات انکارناپذیری که بین است. بی (Self-Report Survey)« دهیگ ارش ود

موجزود در   رقزم سزیاه  یعنی کزاهش  ها میابه است؛ این دو مورد وجود دارد، هدف هر دوی آن
بزر   NIBRSهزایی کزه   رغم م یت. اراکه بهNIBRSو  UCRای همچون آمارهای جنایی رسمی

UCR  دارد، بار انتقاد عام وارد برUCR  بهNIBRS   نی  درست، و دلیل آن نی  روشن است، ریزرا
شزکایت، اقزرار و   ها، همان اهار مسیر کی ِ جزرم،  کنندۀ اطالعات هر دوی آنمسیرهای تأمین
دازار   رقم سیاهتر به اثبات رسیده است و هر اهار مورد به میکل باشد که پیشاعالم جرم می

شزده در امزان   ، ار انتقادهزای  زاص مطزرح   UCRنسبت به  NIBRSباشند. بنابراین هراند می
بزا   UCRگفته دست به گریبان بوده، در این رمینه هماننزد  است، اما همچنان با انتقاد عام پیش

رغزم  شناسان را مجاب کزرد کزه حتزی بزه    مواجه است؛ امری که جرم« رقم سیاه»میکل وجود 
 محور نی  روی بیاورند.  های جامعه، بار به پیمایشNIBRSوجود 

(، ترغیزب شزهروندان جامعزه بزه     NCVSمحور )همانند دیدههای ب هبنابراین هدف پیمایش
آمار جنایی رسمی تا حزد   رقم سیاهِار این طریق، ایراد باشد تا دیدگی  ود میگ ارش کردن ب ه

کار کرد، نزوعی پیمزایش   م آغار به1359که ار سال  NCVSقابل قبولی کاهش یابد. برای نمونه، 
هزدایت   (Bureau of Justice Statistics)عمومی است که تحت نظزارت ادارۀ آمزار دادگسزتری    

دیدگی در سطح ایزاتت متحزدۀ امریکزا    های ب هشده، هدف آن شناساییِ دامنه، ماهیت و پیامد
در همین راستا و برای فهم بهتزر میز انِ اثرگزذاری     (See: Pepper, et al, 2010, p.354).است 

NCVS ( در کاهش دادن رقم سیاه آمارهای جنایی رسمیUCR  وNIBRS    توجزه بزه شزکل ،)
 ریر مثمر ثمر  واهد بود: 

 
 NCVS ،2008پلیس،  شده بههای گ ارشدیدگیدرصد ب ه
 هادرصد گ ارش جرم

 1/15 :آمی  یونت جرائم

 1/11 تجاور به عن / تهاجم جنسی
 1/10 سرقت مقرون به آرار
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 0/12 تهاجم میدد
 9/11 تهاجم ساده

 9/10 :مالی جرائم
ورود به من ل دیگری به قصد ارتکاب 

 جرم
2/11 

 1/53 سرقت وسایل نقلیۀ موتوری

 1/99 سرقت
(Doerner, 2012, p.36) 

 
انزد؛  زواه   کننزدگان ذکزر کزرده   دیدگان تمامی حزواد  را بزرای مصزاحبه   در شکل بات، ب ه

دهزد کزه در   هایی را که به پلیس گ ارش کرده بودند و  واه دیگر موارد. این شکل نیان میآن
 زود را بزه پلزیس    دیدگی دهندگان تقریباً تنها نیمی یا کمتر ار نیمی ار ب هبییتر جرائم، پاسخ

در بر ی ار جرائم مثل تهاجم جنسی، تهاجم ساده و حتی  توضیح اینکه .(Ibid)اند گ ارش داده
اند و ایزن بزه معنزای    دیدگی  ود را گ ارش کردهدرصد ار ب ه 10دیدگان تنها حدود سرقت، ب ه
درصزدی رقزم سزیاه در جزرائم یادشزده اسزت؛ امزری کزه ضزرورت توجزه بزه             10وجود آمزار  
 کند. وبی روشن میمحور را برای کاهش رقم سیاه بهدیدههای ب هپیمایش

عنزوان  ( بهSRSدهی )پیمایش  ودگ ارش ،محور استدیدهکه پیماییی ب ه NCVSدر کنار 
محور ناظر به اقرار ب هکاران است. درواقع ارآنجایی که آمار جنایی رسمی، نوعی پیمایش ب هکار
بات روبرو است، در امریکزا   رقم سیاهن در  صوص اقرار ب هکاران نی  با دیدگاهمانند شکایت ب ه

نوبۀ  زود  آن است که به SRSشود. بنابراین، هدف برای حل میکل یادشده استفاده می SRSار 
آمار جنایی رسمی شود. گفتنی است که ممکن است انتقادهایی همچون  رقم سیاهِباعث کاهش 

دید مثل جرم قتل، گ ارش کمتر ار واقعیت به دلیل اموری مثزل  عدم گ ارش بر ی ار جرائم ش
« شزده مزوارد مفقزود  »طزور ویزژه انتقزادِ معزروف     فراموش کردن، گ ارش بییتر ار واقعیت و بزه 

(Missing Cases) محوری همچون های ب هکاربر پیمایشSRS       وارد باشزد، امزا بزا تمزامی ایزن
بسیار مطلوب در کزاهش رقزم سزیاه آمزار جنزایی      های یادشده ج   راهکارهای اوصاف پیمایش

 آیند.  شمار میرسمی به
 واه  –محورهای جامعهشود با استفاده ار پیمایشگفته میخص میبا توجه به مطالب پیش

تزوان بزه کزاهش رقزم سزیاهِ      مزی  –محوردیدههای ب همحور و  واه پیمایشهای ب هکارپیمایش
های میزدانیِ جامعزه  کرد. بنابراین، روی آوردن به پژوهشآمارهای جنایی رسمی کم  شایانی 

تواند نواقص موجود در آمارهای جنزایی رسزمی را کزاهش داده، آمزار     شناسی، میمحور در جرم
تری ار می ان جرائم ارتکابی در سطح جامعه را ارائه کند. البته این امر شدیداً بزه آشزنایی   دقیق
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محور وابسته است؛ برای مثال در این رمینه توجه به نکات های جامعهبا اب ارهای علمی پیمایش
 ریر دارای اهمیت است: 

  بزه  هزم  و نامزه پرسزش  صزورت  بزه  هم تواندمی که محوردیدهب ه هایپیمایش بر الف 
 در بایزد  حتمزاً  محزور ب هکزار  هایپیمایش شود، طراحی اهره به اهره مصاحبۀ صورت
 صزحتِ  احتمزال  طریزق  ار ایزن  تزا  گردد طراحی ننیا و نام بدون هاینامهپرسش قالب
 .یابد اف ایش آماری جامعۀ هایپاسخ

 حتمزاً  دهنزد،  پاسخ نامهپرسش در شدهمطرح هایپرسش به آماری جامعۀ آنکه ار پیش 
 معنا به این گیرد؛ صورت هاآن برای ترم ساریاعتماد مقدماتی، نیست اندین در باید
 بزه ایزن   تا کند رعایت کامل صورت به را «رارداری» اصل که گردد متعهد پژوهیگر که

 .  یابد اف ایش آماری جامعه هایپاسخ درستی می ان وسیله
 در شزما  کزه  شزود  سزؤال  مزثالً  شوند؛ طراحی محدود رمانی بارۀ ی  در باید هاپرسش 
 بزه  نزاظر  هزا پرسزش  اگزر  ریرا اید شده ریر جرائم ار جرمی اه مرتکب «گذشته سال»

 بزه  است ممکن آماری جامعۀ هایپاسخ باشد،( پیش سال 10 نمونه برای) ردو هایسال
 ریزر  یادشزده  میزدانی  پزژوهش  اعتبار نبوده، بر وردار باتیی اعتبار ار «فراموشی» دلیل
 .رود سؤال

 اراکزه  باشزد؛  فهم قابل و ساده شفاف، ممکن حد تا باید شدهمطرح هایپرسش اینکه و 
 پیچیزده،  عبزارات  و هزا واژه کلمزات،  ار پژوهیزگر  استفادۀ سبب به موارد، ار بسیاری در

 هزای پاسزخ  شزود مزی  باعزث  امر همین نداشته، هاپرسش ار درستی درک آماری جامعۀ
 کزه  اسزت  ترم نکتزه  ایزن  یادآوری. نباشد بر وردار وافی و کافی اعتبار ار آماری جامعۀ
 و عفیز   هزا پیمزایش  این در تهکار رفبه هایواژه باید حتماً ها،پرسش شفافیت بر اف ون
 –«سزنگدل » ،«تابالی» ،«کردن حماقت» همچون هاییواژه اراکه کاربرد باشد، مؤدبانه
 اثزر  است ممکن –باشد آماری جامعۀ والدین به ناظر هاپرسش که مواقعی در  صوصبه

 .گذارد جایبه معکوسی
 

 نتیجه 
کنزد،  شناسزی ایفزا مزی   هزای جزرم  شامروره آمار جنایی رسمی نقش بسیار مهمزی را در پزژوه  

تزرین منبزع آمزار جنزایی     عنوان گسزترده رغم وجود منابع گوناگون، همچنان بهای که بهگونهبه
تنها ار اهمیت آن کاسته نیده، بلکه بر ضرورت توجه بزه آن  حساب آمده، نسبت به گذشته نهبه

یب در این منبع آماری، اعتبار اف وده شده است. اما باوجود تمامی این محاسن، وجود بر ی معا
شناسان معاصر را مجزاب کزرده اسزت کزه در کنزار آمزار جنزایی        دار سا ته و جرمآن را  دشه
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 UCRمند شوند. البته بر ی ار این معایزب تنهزا نزاظر بزه     رسمی، ار دیگر منابع آماری نی  بهره
ارهزای جنزایی رسزمی در    )منبع آمار جنایی رسمی امریکا( بوده و بر ی دیگر ناظر به کلیزۀ آم 

 سراسر کیورهای جهان است. 
، UCRشناسان امریکایی برای اربین بزردن معایزب مخزتص بزه     در همین راستا، امروره جرم

، و به تبزع  «مراتبوجود قانون سلسله»و « نامناسب بودن شیوۀ گ ینش جرائم درجۀ اول»یعنی 
 NIBRSبه تاکتی  مکملزی بزه نزام    ، UCRدر « در حکم رقم سیاه»و « رقم سیاه»ها، وجود آن

انززد؛ نهززاد نسززبتاً نززوینی کززه بززا افزز ایش قلمززرو جززرائم درجززۀ اول و حززذف قززانون  روی آورده
اسزت،  « در حکزم رقزم سزیاه   »و آنچه را که « رقم سیاه»در تالش است تا آمار « مراتبسلسله»

 کاهش دهد تا به این وسیله به اعتبار آمار جنایی رسمی بیف اید.
محزور و  دیزده هزای بز ه  اند تزا بزا اسزتفاده ار پیمزایش    شناسان در تالشدیگر، جرمار سوی 

، رقم سیاه موجود در آمار جنایی رسمی را کاهش دهند؛ SRSو  NCVSمحوری همچون ب هکار
یکسزان بزوده، در اهزار     NIBRSو  UCRکنندۀ آمار جنایی رسزمی در  ینتأماراکه مسیرهای 

اعزالم جزرم ار   »و « اقزرار مرتکزب  »، «دیزدگان شکایت ب ه» ،«کی  جرم ار سوی پلیس»مورد 
داار « رقم سیاه»گردد و ارآنجایی که این اهار مسیر ذاتاً به میکل  الصه می« جانب دیگران
محزور اسزتفاده   های جامعزه های مکملی به نام پیمایششناسان ناگ یرند ار تاکتی هستند، جرم
 کاهند.ی ار رقم سیاه موجود در آمار جنایی رسمی میتوجههایی که تا حد قابلکنند؛ پیمایش

وارد شزده اسزت، آنچزه کزه      UCRرغزم همزۀ انتقادهزایی کزه بزه      با تمامی این اوصاف و به
است؛ امتیاری « های رمانیمقایسه»سارد، بحث را مفید می UCRای دهههمچنان آمارهای اند

حتزی اگزر میزکالت     ی بیان شده اسزت: شناسان شهیر امریکای وبی ار سوی یکی ار جرمکه به
دهی مانع ار شمارش دقیق همۀ جرائمی گردد کزه در یز  سزال رخ    مربوط به اگونگی گ ارش

گونزه میزکالت در   دهد، بار مقدار نوسانات ساتنۀ آمار جنایی قاعدتاً صحیح است؛ اراکه اینمی
های قتل عمد میان سال گ ارش دهد که می ان  UCRباشد. برای نمونه، اگرطول رمان ثابت می

درصد کاهش یافته، این تخمین احتماتً درست است؛ ریرا میکالتی کزه   5/1م، 2008و  2005
م تحت تأثیر  ود قرار داده، طبیعتاً همان اثربخیی را در سال 2005آوری آمار را در سال جمع
 .(Siegel, 2011, p.30)م نی  داشته است 2008

هزای کزاهش رقزم    بینزیِ راه های فراوانی برای پزیش ن پژوهشبر الف کیور امریکا که در آ
شناسزان ایرانزی انزدان بزه ایزن ازالش       سیاه در آمار جنایی رسمی صورت گرفته است، جزرم 

مرک  آمزار  »انداری سایت الکترونیکی اند. البته راهاعتنایی نکرده، به بررسی جوانب آن نپردا ته
تزرین اهزداف   شود که مهمت در این رمینه شمرده میگامی مثب« و فناوری اطالعات قوۀ قضائیه

هزا و سزتاد،   ( اسزتان WANگونه برشمرد: توسعه و نگهداشت شبکۀ گستردۀ )توان اینآن را می
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ها و ستاد، دسترسی بزه  زدمات قضزایی بزرای     ( استانLANتوسعه و نگهداشت شبکۀ دا لی )
بزرای کارکنزان اداری و قضزایی    (، دسترسی به  دمات اداری و پیزتیبانی قضزایی   G2Cمردم )

(G2G دسترسی به بان ،)های بانکی، ثبزت احزوال،   های اطالعاتی بیرون قوه )اطالعات تراکنش
(، سزامانۀ جزامع آمزاری    Data Center، توسعه و نگهداشت مرکز  داده ) ....«های  ودرو و پالک
نظر و دیوان عزالی  دیدهای بدوی و تج(، ایجاد بان  اطالعات آرای قضایی در حورهCSS –)سجا

های قضایی، کیور، ایجاد سامانۀ عرضۀ  دمات قضایی به مردم، طرح بایگانی الکترونیکی پرونده
سامانۀ الکترونیکی بان  اطالعات جزرائم، سزامانۀ الکترونیکزی بانز  اطالعزات سزجل کیفزری        

هراً تمزامی ایزن   دار و مانند آن. اما ظاویژه اشخاص پر طر و سابقهاشخاص حقیقی و حقوقی به
است تا ار مراجعۀ حضوری مزردم بزه   « عدالت قضایی الکترونیکی»ها صرفاً ناظر به تحقق ویژگی

رسد در ایزن مرکز    نظر نمیجلوگیری شود. ولی به« ثمرهای بیباریکاغذ»دادگاه و به اصطالح 
شده باشزد؛   بینی راهکارهای الکترونیکی کاهش رقم سیاه در آمار جنایی رسمی توجهیبه پیش

 توان پیینهادهای ریر را ارائه داد:به همین دلیل برای کاهش رقم سیاه در آمار جنایی ایران می
  همانند روربه و جامع الکترونیکی هایسامانه بینیپیش NIBRS ایزن  در البته. ایران در 

 تزالش  آغزار  همزان  ، باید ارUCR اون منابعی در موجود اشتباهات به توجه با  صوص
 .باشد اشتباه و  طا ار دور بومی شدۀطراحی هایسامانه ودش
 دادن  منظزور بزه  مطلعزان  سزایر  و شزهود  امنیزت  حفز   بزرای  قانونی راهکارهای تقویت

 ار این راه تا انتظامی، نیروی و قضائیه قوۀ با همکاری صورت در هاآن به  اطر اطمینان
 .یابد کاهش «ندیگرا ار جانب جرم اعالم» مسیر در موجود سیاهِ رقم

 به پیزروی  شهروندان ار سوی مهم جرائم اعالم عدم برای مناسب ج ایی قوانین تصویب 
 تیحزۀ  در حاضزر  حزال  در رسزد مزی  نظزر بزه  البته که امری پییرو، کیورهای بر ی ار

ایزن   13 مزادۀ  در صزراحت بزه  گزذار قزانون  مثال برای. است بینیپیش حال در تع یرات
 مزاده  ایزن  در. اسزت  پردا تزه  «دیگزران  ار جانب جرم اعالم عدم» انگاریجرم به تیحه
 مباحزث  جزرایم  ار یکزی  وقزو   یزا  ارتکاب به شرو  بر ناظر یا عالم کس هر: »است آمده
 باشزد  قانون این پنجم کتاب اول بخش ار( توهین موارد استثنای به) اهارم و سوم اول،
 به گ ارش عدم صورت در باشد، داشته وجود آن آثار کردن محدود یا پییگیری امکان و

 تزا  میلیزون  پزان ده  ار نقزدی  جز ای  یزا  حبس سال ی  تا رور ی  و نود به صالح مرجع
 طبقزۀ  ار اول درجۀ و اول طبقۀ بستگان -1 تبصرۀ. شودمی محکوم ریال میلیون شصت
 اصزلی  جرم در معاونت عنوان مرتکب انانچه و هستند مستثنی ماده این شمول ار دوم
. شزود مزی  محکزوم  اصزلی  جزرم  در معاونت مجارات به فقط مورد حسب باشد هداشت را

 بزه  باشزد  گز ارش  بزه  مکلز   ایحرفزه  یا شرلی وظیفۀ حسب مرتکب هرگاه -2 تبصرۀ



 411  ...رقم سیاه، چالشی فراروی آمار جنایی رسمی

 

 .«شودمی محکوم ماده این در مقرر مجارات حداکثر
 و «میزارکتی  جنزایی  سیاسزت » اجزرای  فوایزد   صوص در شهروندان به بخییآگاهی 

 .هاآن در اجتماعی پذیریسئولیتم حس اف ایش

 علمی سطح اف ایش منظوربه انتظامی نیروی محترم کادر برای آمورشی هایکال  برگ اری 
 در «رور ار اسزتفاده » ار  زودداری  و «پلیس گ ینیی سیاست» شیو  ار پرهی  و برای هاآن

 کیز  » مسزیرِ  در سیاه رقم اف ایش سبب نخست مورد رورانه. اراکه وظای  انجام راستای
 ار جانزب  شزکایت » مسزیرِ  در سزیاه  رقزم  افز ایش  باعزث  دوم مورد و ،«پلیس ار سوی جرم
 ار موثزق  اطالعزات  نبزود  دلیزل  بزه  امریکا در  صوص این در آنکه جالب. شودمی «دیدهب ه

 تصزویب  بزه  کیور این کنگرۀ قانون، مجریان ار سوی افراطی های یونت ار استفاده می ان
 «قزانون  مجریزان  و آمیز   یزونت  جزرائم  کنتزرل  قزانون » عنوانِ با م1331 سال در قانونی
(Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994 )بزه  که است اقدام کرده 
 اطالعزات  ملزی  آوریجمزع » عنزوان  بزا  رمینه این در اطالعاتی بان  ایجاد به UCR آن تبع

 . است مبادرت ورریده( National Use-of-Force Data Collection) «رور ار استفاده
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